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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Nilai korelasi variabel X terhadap Y sebesar 0,799 masuk dalam kategori sangat 

kuat. 

2. Besarnya nilai koefisien determinasi (R Square) memiliki nilai sebesar 0,639 atau 

63,90% (R2 x 100% = 0,639 x 100%) artinya minat menonton subscriber 

dipengaruhi oleh unsur daya tarik host Tonight Show Premiere yang memiliki 

persentase sebesar 63,90% (pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen sebesar 63,90%), sedangkan sisanya sekitar 36,10% dipengaruhi faktor 

atau variabel lain selain unsur daya tarik host Tonight Show Premiere. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “ada pengaruh yang signifikan antara unsur 

daya tarik host Tonight Show Premiere terhadap minat menonton subscriber” H1 

diterima, sedangkan H0 ditolak, artinya terdapat pengaruh unsur daya tarik host 

Tonight Show Premiere terhadap minat menonton subscriber diterima sedangkan 

pernyataan bahwa tidak terdapat pengaruh unsur daya tarik host Tonight Show 

Premiere terhadap minat menonton subscriber ditolak. 

4. Hasil dari uji regresi linear sederhana Yminat menonton subscriber = 7,409 + 0,608unsur daya 

tarik host Tonight Show Premiere, konstanta sebesar 7,409 artinya bahwa jika nilai unsur daya 

tarik host Tonight Show Premiere tidak ada, maka besarnya nilai konsisten variabel 

minat menonton subscriber sebesar 7,409. Nilai koefisien sebesar 0,608 pada 

variabel unsur daya tarik host Tonight Show Premiere, artinya bahwa setiap 

penambahn 1 (karena tanda positf) variabel unsur daya tarik host Tonight Show 

Premiere maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,608 pada variabel minat 

menonton subscriber. Koefisien regeresi pada data tersebut bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa arah unsur daya tarik host Tonight Show Premiere 

(X) terhadap minat menonton subscriber (Y) adalah positif. Maka pada uji t dapat 

dsimpulkan bahwa unsur daya tarik host Tonight Show Premiere secara signifikan 

mempengaruhi minat menonton subscriber. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang diperoleh maka 

ada beberapa saran dari peneliti yaitu 

1. Bagi peneliti selanjutnya  

- Jika ingin melanjutkan atau membahas penelitian yang serupa sebaiknya 

peneliti melihat variabel-variabel lain diluar variabel unsur daya tarik dengan 

indikator mempengaruhi, menarik perhatian, kekuatan. 

- Lebih mengembangkan pernyataan dalam kuisioner agar hasilnya lebih 

mendalam mengenai responden. 

2. Bagi Host Tonight Show Premiere 

Para host tetap mempertahankan chemistry yang telah terbangun dan 

kekompakannya dalam membawakan program Tonight Show Premiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


